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Zápis 
průběhu 2. zasedání zastupitelstva m ěstského 
obvodu 
konaného dne 13.12.2018  

  

Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající:  
Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 44 

Omluveni: 1 

Neomluveni: 0 

Zahájení: 13.00 

Přestávka: 14.45 – 15.00 

Ukončení: 17.35 

Zapisovatel: Bc. Renata Štroblíková (z technických důvodů v zástupu za stanovenou 
zapisovatelku Janu Zjavkovou) 

 
 

Bc. Bednář - zahájil 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. 

 
Bc. Bednář – písemně se omluvil Ing. et Ing. Leo Luzar, konstatoval aktuální přítomnost 42 
členů ZMOb, jsme schopni se usnášet. Ze zasedání je pořizován on line přenos 
a audiovizuální záznam, který bude upraven v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a bude 
zveřejněn na webových stránkách obvodu a také na kanále You Tube. 
 
Bc. Bednář - z minulého, ustavujícího zasedání, byli omluveni členové zastupitelstva Dalibor 
Mouka a Ing. Petr Kopečný. 

 

Složení slibu zastupitelů – Ing. Konečný, p. Mouka. 
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Bc. Bednář – předložil ke schválení program zasedání, jehož návrh společně s podkladovými 
materiály byl ve stanoveném termínu vložen do úložiště. Jednalo se o materiály č. 1 – č. 24, 
dále zastupitelé obdrželi nové přílohy k materiálům č. 22 a č. 23 a na stůl zápis z finančního 
výboru. Od 15:00 hod. do vyčerpání podnětů, nebo do 16:00 hod., proběhne diskuse s občany, 
kteří budou chtít diskutovat k dalším tématům mimo program zasedání, jak je uvedeno 
v pozvánce. Žádný ze členů zastupitelstva neučinil před zahájením zasedání zastupitelstva 
oznámení ve smyslu zákona o střetu zájmů. Navrhl body č. 22 a č. 23, předřadit před bod 1, 
tzn. schválit jednací řády výborů a zastupitelstva a po té podle nich jednat v průběhu 
zastupitelstva. 

Ing. Netočný – nahlášení střetu zájmu u materiálu týkajícího se účelové dotace pro oblast 
školství, kde má podanou žádost, hlasování v tomto bodě se zdrží. 

Další připomínky a dotazy nebyly, hlasování o návrhu programu. 

 

Hlasování: 43:0:0 – schváleno. 

 
Bc. Bednář – požádal ověřovatele zápisu z 1. zasedání zastupitelstva, Ing. Nahodila 
a Ing. Vysockého, o podání zprávy k ověřovanému zápisu 

 

Ing. Nahodil – zápis přečetl, zkontroloval a ověřil svým podpisem jako odpovídající, shodný. 

 

Ing. Vysocký -  potvrdil, že zápis přečetl a ověřil obsahovou správnost. 

 

Žádné námitky proti zápisu z 1. zasedání zastupitelstva nebyly, hlasování o zprávě 
ověřovatelů.  

 

Hlasování: 44:0:0 - schváleno. 

 

Bc. Bednář – navrhl pro 2. zasedání zastupitelstva jako ověřovatele zápisu Mgr. Libuši 
Přikrylovou, MBA a Mgr. Hanu Štanglerovou. 

 

Obě nominované souhlasily. Jiný návrh nebyl podán, hlasování o předloženém návrhu. 
   

Hlasování: 43:0:1 - schváleno. 

 

Bc. Bednář - zápis vyhotoví Jana Zjavková, usnesení spolu s ním podepíše místostarostka 
Mgr. Dagmar Hrabovská, přihlášky do diskuse a interpelace podávat písemně dle jednacího 
řádu, vyzval předsedu finančního výboru k podání zprávy k materiálům, které byly finančním 
výborem projednány. 
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p. Odstrčil  – finanční výbor přijal ve všech bodech nějaké stanovisko, u bodu 3.1 doporučuje 
výbor neposkytnout finanční dar (možnost podat si žádost v grantech). 

 

Materiál č. 22 OPVO/ZMOb/0006/18 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 

Bc. Ulehlová – zaslali starostovi návrhy na změny v jednacím řádu, dotaz, kdo má přednést 
požadované změny – starosta nebo LEČO 

Bc. Bednář – návrhy, které přišly od politických klubů (hnutí ANO, Ostravak, ODS, LEČO 
a Piráti), projednali, některé věci byly zahrnuty do návrhu tohoto jednacího řádu, u ostatních 
se snažili vysvětlit, že nejsou ku prospěchu věci. V případě, že chtějí prosadit ještě nějakou 
změnu, je potřeba je postupně vyjmenovat. 

Bc. Ulehlová – za klub LEČO podala tyto návrhy na změnu jednacího řádu: 

- čl. 3, bod 1 – posunout lhůtu na 14 dnů před konáním zastupitelstva 
- čl. 4, bod 4 – místo 8 dnů, žádají 14 dnů v případě zasedání s projednáváním rozpočtu 

a 10 dnů v ostatních případech, ve výjimečných a urgentních případech budou vloženy 
8 dnů před zasedáním zastupitelstva 

- čl. 4, bod 6, bod č. 7 – místo 7 dnů navrhují 8 
- čl. 6, bod 4 – požadují, aby starosta na každém zasedání zastupitelstva na začátku 

v samotném bodu programu seznámil zastupitelstvo, hosty a občany s činností starosty 
a vedení obvodu za uplynulé období od posledního zasedání zastupitelstva 

- čl. 7, bod 7 – žádají, aby přihlášku mohli podávat občané kdykoliv v průběhu jednání 
- čl. 7, bod 9 – doplnit, že se mohou do rozpravy přihlásit i osoby starší 18 let 

a podnikají na území obvodu Ostrava-Jih, tzn., že zde mají provozovnu nebo sídlo 
firmy 

- čl. 7, bod 10 – doplnit zástupci města Ostravy 
- čl. 7, bod 16 – vystoupit 5 x – ne 3 x a místo 3 minut požadují 5 minut, lhůta 5 minut 

je dostatečná na to, aby se nemusela lhůta prodlužovat 
- čl. 7, bod 17 – v bodě dotazy, připomínky a podněty občanů může občan diskutovat 

maximálně 1 na jedno téma 5 minut. … Občan však může požádat zastupitelstvo 
o prodloužení 1 x 3 minuty, o čemž musí rozhodnout zastupitelstvo hlasováním. Dále 
může v délce 3 minuty reagovat na informaci (místo dotazu) sdělenou zastupitelem 

- čl. 15, bod 4 – zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání … - doplnit: 
a ve stejném termínu zveřejněn na webových stránkách městského obvodu spolu 
s usnesením a výsledky hlasování 

- příloha č. 1, bod 3 – doplnit: … nebo ve zcela urgentních a nezbytných případech 
rozdány na stůl v den zasedání 

- příloha č. 1, nový bod 5 – předkladatelem materiálu je vždy příslušný starosta, 
místostarosta či radní, v jehož gesci je odbor, který materiál připravil 

Ke všem doplněním Bc. Ulehlová doplnila, proč takovouto úpravu žádají. 
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Bc. Bednář – návrh na úpravu v čl. 4, odst. 7 na základě sjednocení zákonných lhůt – změnit 
lhůtu na 7 dnů. 
 
Bc. Bednář  - hlasování o návrzích, které jsou doplněním (nejsou protinávrhy): 
 
- čl. 6, odst. 4 - povinnost předkládat materiál o činnosti rady a starosty  
 
Hlasování: 18:6:18 - neschváleno. 
 
- čl. 7, odst. 9 – aby mohli na zastupitelstvu vystupovat i občané, kteří v městském obvodě 

podnikají. 
 
Hlasování: 14:7:23 – neschváleno. 
 
- čl. 7, odst. 10 – udělení slova orgánům města, nadbytečné - zastupitelé města jsou obyvatelé 

Ostravy. 
 
Hlasování: 18:4:22 – neschváleno. 
 
- příloha č. 1, odst. 3 – doplnit text: ve zcela urgentních případech budou rozdány na stůl 

v den zasedání. 
 
Hlasování: 16:3:24 – neschváleno. 
 
- příloha č. 1 – zařadit nový bod, že předkladatelem materiálu by byl vždy člen rady 
 
Hlasování: 18:4:21 – neschváleno. 
 
Bc. Bednář – hlasování o pozměňovacích návrzích v opačném pořadí: 
 
- čl. 4, odst. 7 - …materiály určené veřejnosti budou k dispozici 7 dnů před termínem… 
 
Hlasování: 33:5:6 – schváleno. 
 
- čl. 15, odst. 4 – …zveřejnit ve stejném termínu, kdy se zhotovuje zápis. 
 
Hlasování: 4:9:31 – neschváleno. 
 
- čl. 7, odst. 17 – návrh aby na jedno téma mohl občan hovořit 5 minut. 
 
Hlasování: 12:4:28 – neschváleno. 
 
- čl. 7, odst. 16 – nový návrh na délku diskusního příspěvku, a to 5 krát po dobu 5 minut. 
 
Hlasování: 8:7:29 – neschváleno. 
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- čl. 7, odst. 7 – úprava tak, aby nedošlo k úpravě, která je navržena, že přihlášku lze podat 
kdykoliv v průběhu jednání nejpozději však do zahájení projednávání daného bodu. Návrh 
pí Ulehlové je, že přihlášku lze podat kdykoliv v průběhu jednání. 

 
Hlasování: 11:4:29 – neschváleno. 
- čl. 4, odst. 6 – požadavek na 8 dnů 
Hlasování: 10:1:33 – neschváleno. 
 
- čl. 4, odst. 4 – ne 7 dnů, ale 14 v případě projednávání rozpočtu, 10 dní v ostatních 

případech a výjimky 8 dnů 
 
Hlasování: 14:3:27 – neschváleno. 
 
- čl. 3, odst. 1 – ne 7 dnů, ale 14 dnů 
 
Hlasování: 12:3:29 – neschváleno. 
 
Ing. Radim Lauko (občan) – standardní postup - diskuse, poté hlasování, po diskusi mohou 
zastupitelé změnit svůj názor, vyzval k opětovnému hlasování v bodech, ve kterých se bude 
vyjadřovat, upozornil na možnost podání podnětu na přezkum tohoto rozhodnutí na MMO – 
připomínky k odst. 7 a 17 článku, podávání přihlášek do diskuse, bod Diskuse s občany. 
 
Bc. Bednář – upozornění na časový limit. 
 
Ing. Lauko (občan) – žádost o prodloužení limitu. 
 
Hlasování: 28:3:13 – schváleno. 
 
Ing. Lauko (občan) – zkušenosti z vystupování na zastupitelstvu v minulém funkčním 
období, podal námět na zveřejňování materiálů na zasedání, ponechat i po zasedání. 
 
Bc. Bednář – reakce na podkladové materiály, informace k navrhovanému jednacímu řádu 
a vystupování občanů, hlasovat lze o jakémkoliv dalším návrhu, protože jednací řád stále není 
schválen, pouze první návrhy na jeho úpravu, dotaz na osvojení si návrhu zastupiteli 
od občana. 
 
Bc. Ulehlová – osvojila si návrh občana. 
 
Bc. Bednář – máme hlasovat znovu o stejném znění článku, který je tak, jak o tom hovořil 
občan Lauko? 

Bc. Ulehlová, Bc. Bednář – upřesnění si verze přílohy materiálu (jednacího řádu) a jejích 
změn. 

Bc. Nováčková – návrh na hlasování - občan může reagovat na zastupitele jednou v délce 3 
minut, místo 1 minuty. 

Bc. Ulehlová – vyzvala p. Lauka o zopakování návrhu. 
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Ing. Lauko (občan) – v čl. 7 bodu 7 nebyla část věty: ………, nejpozději však do zahájení 
projednávání daného bodu. 

Bc. Ulehlová – osvojila si návrh, upřesnění si, zda je možné o tomto hlasovat, protože již bylo 
o tomto hlasováno. 

Bc. Bednář – není stejná citace, požádal o návrh, o kterém se bude hlasovat. 

Bc. Ulehlová – žádost o hlasování o stejném bodu, hlasovalo se dřív, než došlo k nějaké 
diskusi. 

Bc. Bednář – hlasování o vrácení se k projednávání čl. 7 odst. 7 jednacího řádu. 

Hlasování: 18:6:19 – neschváleno. 

Bc. Bednář – hlasování o úpravě v čl. 7 odst. 17 věta … dále může v délce 1 minuty reagovat 
na dotaz zastupitele… se změnila na …dále může v délce 3 minut reagovat na vyjádření 
zastupitele. 

Hlasování: 19:2:23 – neschváleno. 

Mgr. Foldynová – návrh v čl. 7, bod 17 ponechat větu, že občan si může požádat 
o prodloužení diskusního příspěvku na dobu 3 minut. 

Hlasování: 19:0:25 – neschváleno. 

p. Graňák - návrh, aby občané mohli vystoupit ke dvěma tématům po dobu 5 minut. 

Hlasování: 16:0:27 – neschváleno. 

ukončení diskuse 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení s úpravou: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 
10. 

Bylo přijato usnesení č. 0010/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 23 OPVO/ZMOb/0007/18 

Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 

diskuse neproběhla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0011/ZMOb-JIH/1822/2 
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Materiál č. 1 OFR/ZMOb/0001/18 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2018 

Mgr. Foldynová, Mgr. Pabjan, MBA  – dotazy k čerpání rozpočtu, výhled čerpání do konce 
roku, úprava rozpočtu v průběhu roku, příprava materiálů (důvodové zprávy, přílohové 
tabulky). 

Bc. Bednář – vázáné prostředky na investiční akce, realizace, fakturace akcí. 

Ing. Blahová, PhDr. Jeřábek a Ing. Navrátil se dostavili do místnosti. 

Ing. Blahová, PhDr. Jeřábek a Ing. Navrátil - vysvětlení čerpání rozpočtu na jimi řízených 
odborech, předpoklad čerpání do konce roku. 

Mgr. Mentlík  – zdůvodnění přípravy materiálů, důvodových zpráv (zdůvodnění orgánům, 
které v dané věci rozhodují). 

Ing. Netočný – návrh na podrobnější materiály. 

Bc. Bednář – ano, předběžně dohodnuto, že podkladové zprávy budou přístupny zastupitelům 
nebo finančnímu výboru u materiálu, nebude součástí materiálů. 

Ing. Tichánková – materiál prochází komisí, do 20 % rozpočtových opatření rozhoduje rada. 

Bc. Nováčková, Bc. Ulehlová, Bc. Bednář, Ing. Šimík – žádají o předklad aktuální tabulky 
čerpání rozpočtu před konkrétním zasedáním. 

p. Mouka – reakce na Ing. Tichánkovou, prozatím komise projednala pouze pár rozpočtových 
opatření. 

Mgr. Pabjan, MBA  – upřesnění požadavku na podrobnější materiály, navyšování rozpočtu, 
zůstatky rozpočtu. 

Ing. Šimík, Bc. Bednář – investiční akce, opravy (procesy, vyhrazené finance na akce). 

Bc. Nováčková – upozornění na obsah projednávaného bodu. 

Ing. Lauko (občan) – dotazy na aktuální čerpání rozpočtu každoročně stejné. 

Bc. Bednář – finanční krytí pro vysoutěžené zakázky. 

Ing. Netočný, Bc. Bednář, p. Mouka – plánování náměstí Ostrava-Jih – rezerva financí, 
průběžné šetření finančních prostředků na velké akce, nevyčerpané finance – přebytek 
hospodaření, který se rozděluje v dalším roce. 
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Bc. Nováčková, Bc. Bednář, Mgr. Pabjan, MBA  – plán investic do budoucna (leden 
představení investičních akcí na nejbližší období). 

p. Odstrčil  – připomenutí diskuse k bodu 1 

Ing. Tichánková – návrh na ukončení diskuse. 

Hlasování: 40:0:4 - schváleno 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 4. 

Bylo přijato usnesení č. 0012/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 2 OFR/ZMOb/0003/18 

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019, včetně střednědobého 
výhledu rozpočtu na léta 2020 – 2021 

Ing. Šimík – předklad k materiálu – připraven vyrovnaný rozpočet 

p. Graňák – klub KSČM nepodpoří rozpočet, zdůvodnění 

Bc. Bednář – reakce na p. Graňáka 

p. Mouka – očekával prezentaci velkých investičních akcí, dotaz na parkovací stání, transfer 
na studii podchodu u náměstí 

Bc. Bednář – reakce na p. Mouku (ze studie se přechází přímo do projektové dokumentace, 
zdůvodnění) 

Ing. Netočný – klub Pirátů nedostatek informací k investicím v dalším roce, problém 
s podporou projektu a rozpočtu 

p. Macečková – dotaz na uspořádání školení k rozpočtu 

Mgr. Foldynová – rekonstrukce bytů pro seniory (není položka v rozpočtu), kdy bude 
probíhat, od kdy bude reálné, vč. startovacích bytů pro studenty, parkovací místa ul. 
Výškovická, Šeříkova 

Bc. Bednář – reakce na Mgr. Foldynovou – parkovací místa v obvodu 

p. Langrová – byty pro seniory – schváleny nové zásady, informace k bytům pro seniory 

Bc. Hűbner, MBA – prodej Odry, reakce na p. Graňáka, odmítání odpovědnosti KSČM 
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p. Mouka – LEČO – podchody co nejrychleji vyčistit, opravit, osvětlit, LEČO nepodpoří 
rozpočet – bez nápadů, chybí hledání úspor, koncepce, komplexní řešení 

Bc. Bednář – reakce na p. Mouku – obsah programového prohlášení 

Bc. Nováčková – školení k rozpočtu, doplnění p. Macečkové, uzpůsobení bytů a společných 
prostor v domech na ul. Čujkovova 

Ing. Šimík – školení na rozpočet je připravováno 

vyhlášení přestávky 14:45 – 15:03 

 

Diskuse s občany 

Ing. Lauko (občan) – ZŠ Fr. Formana, ředitelka školy má 2 významné prohřešky, nejde 
příkladem, je odsouzena prvoinstančně – není důvod k odvolání, chyby v hospodaření, 
proběhla kontrola, sjednání nápravy za účetně ukončený rok, jak bude rada či místostarosta 
řešit, dále dotaz na opravu náměstí (fáze příprav, částku ví) 

Bc. Bednář – částka není známá 

Mgr. Hrabovská – s nástupem do funkce se problémem zabývá, paní ředitelka sjednala 
nápravy, probíhají další jednání, MSK provedena kontrola, proběhla výměna účetní, 
odsouzení není pravomocné, MSK se vyjádřil, že se dělo vše mimo, neúmyslně – nemusí se 
kvalifikovat jako důvod k odvolání, probíhá shromažďování aktuálních informací 

Ing. Tichánková – začíná veřejná soutěž na výběr zhotovitele, informace probíhají veřejně, 
budeme ji i nadále prezentovat, budeme realizovat najednou, jedná se o zásadní investici, 
prozatím se nepodařilo realizovat díky náročnosti zakázky 

Ing. Lauko (občan) – dotaz, zda je možno nahlédnout do projektové dokumentace 
na příslušném odboru 

Ing. Tichánková – projektová dokumentace se nachází na profilu zadavatele volně 
ke stažení, vizualizace byly v Jižních listech 

p. Rudel (občan) – dotaz na opravu schodů cesta Moravská, Moravská U Haldy – 
neudržované, možná náprava, autobusové zastávky – nepořádek na zastávkách, nevhodné 
lavičky, oprava cest Provaznická, U Haldy, ulice Horní na Dubině (spolu cesta), podchody, 
neřeší se otázka praktičnosti zastávek 

Bc. Bednář – reakce na p. Rudla, p. Jeřábek (vedoucí ODK) společně projedou s p. Rudlem 
lokality a ty budou zahrnuty do plánu oprav 

Ing. Vysocký – oblast Výtopna, počítá se se zpevněním příjezdové vozovky ke garážím, 
křižovatka U Hrůbku a Horymírova - kruhový objezd 
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Bc. Bednář – upozornění na čerpání času občanů, o kruhovém objezdu neslyšel, o lokalitě 
Výtopna víme, budeme se jí zabývat 

p. Benko (občan) – pochvala akcí obvodu – rozsvícení vánočního stromu, vkusná výzdoba 
obvodu, ohňostroj, shrnutí, co se v obvodu všechno udělalo vč. technických služeb – 
garážování strojů, aut 

p. Hrubá (občanka) – otázka senior taxi – čerpání finančních prostředků, kritéria využívání 
taxi  

Bc. Bednář – reakce na p. Hrubou, nyní jsou částky čerpány plně, návrh na využití ZTP  

p. Ručka (občan) – informace k soukromí p. Ručky 

Bc. Nováčková – podnět na podávání informací k průběhu jednání nově příchozím občanům 

Ing. Breškovec, Bc. Bednář, Bc. Nováčková – možnost rozšíření senior taxi ZTP, ZTPP, 
finanční možnosti obvodu, množství držitelů ZTP, ZTPP 

p. Pavliska (občan), Bc. Bednář, Ing. Tichánková – tréninkový areál Baníku za Vistou, 
přístupnost veřejnosti do areálu, volné prostranství u technických služeb – výsadba stromů, 
nebude parkoviště Baníku, informovanost v Jižních listech již proběhla, informovanost 
občanů proběhla, volba této lokality pro vybudování hřišť 

Ing. Tichánková – možnost zaslání prezentace, kterou obdrželi zastupitelé vč. čísla Jižních 
listů, kde informace proběhla 

Bc. Nováčková – žádost o prezentaci pro všechny zastupitele, informovat o této stavbě 
na FCB, přístupnost veřejnosti – kde je smluvně ošetřeno 

Bc. Bednář – do úložiště bude vložen projekt, zdůvodnění propagace akcí v obvodu na FCB 
(městský obvod je investor akce) 

Bc. Ulehlová – špatná komunikace s občany, informovat na stránkách městského obvodu, 
setkání s občany 

Bc. Bednář – jednání se samosprávami výškových domů probíhá 

ukončení bodu diskuse s občany 

 

Pokračování bodu č. 2 - návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019, 
včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 – 2021 

p. Graňák – reakce na p. Hűbnera, prodej Odry projednávala rada, zastupitelstvo, 
projednával právní odbor, není adekvátní osočovat KSČM. 
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Mgr. Dohnal, Mgr. Foldynová – prodej Odry – závazek realizace rekonstrukce Odry, 
závazek vypadl ze smlouvy, minulost nelze změnit. 

Bc. Nováčková, p. Langrová, p. Odstrčil, Mgr. Dohnal  – technické řešení domů 
pro seniory na ul. Čujkovova, podobně je řešen bývalý dům podnikatelů, návrh nových 
možných vhodných lokalit je možno projednat v bytové komisi. 

Ing. Lauko (občan) – čerpání kapitálového rozpočtu, vždy velký přebytek, zásobník 
projektů, opatření - soutěžení s podmínkou finančních prostředků. 

Bc. Bednář, Ing. Tichánková – poskytnutí financí z MMO, reakce na p. Lauka. 

Bc. Nováčková, Bc. Bednář – návrh na hlasování o bodu/ukončení diskuse. 

Mgr. Pabjan, MBA  – náměstí Ostrava-Jih zastupitelé dostanou podrobnější informace k akci 
(návaznost na p. Nováčkovou), zmínění dalších akcí v obvodu. 

p. Langrová – reakce na p. Pabjana – rekonstrukce tělocvičny, úprava smluv. 

Ing. Raždík – dotaz na dnešní konání finančního výboru. 

Bc. Bednář - p. Klímová pověřena řízením výboru, proběhne. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 30, proti 0, zdržel/lo se 13. 

Bylo přijato usnesení č. 0013/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 3 OFR/ZMOb/0002/18 

Návrh pravidel rozpočtového provizoria městského obvodu Ostrava-Jih 

diskuse neproběhla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0014/ZMOb-JIH/1822/2 

 
 

Materiál č. 4 TAJ/ZMOb/0001/18 

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
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Bc. Nováčková – návrh na zapracování ne jedno, ale více míst k hlasování, dále, že pokud 
se navrhovatel nemůže zúčastnit prezentace svého návrhu, zastoupí ho koordinátor, návrh 
může být zastoupen jinou osobou, kterou si navrhovatel sám určí. 

Ing. Tichánková – zdůvodnění pouze 1 místa k hlasování, více se neosvědčilo. 

Bc. Nováčková, Ing. Tichánková, Bc. Hűbner, MBA, Mgr. Ivan  – diskuse k navrženým 
změnám v zásadách. 

p. Macečková – návrh na vznik strategického plánu města v obvodě, postrádá jej, pomohl by 
i v rámci participativního rozpočtu. 

Mgr. Dohnal – bere si přípravu strategického plánu za své. 

Bc. Bednář – upřesnění si následného hlasování o změnách – upustit od rozšíření hlasovacích 
míst, doplnění zástupce za navrhovatele. 

Ing. Lauko (občan) – kolik je aktuální procentuální čerpání participativního rozpočtu 
v daném roce, reakce na p. Tichánkovou příprava projektů v min. obdobích. 

Bc. Bednář – příště v materiálu vyčíslení financí z participativního rozpočtu na jednotlivé 
projekty. 

Ing. Tichánková – „společně tvoříme Jih“ + Jižní listy + FCB – veškeré informace, částky 
se dají přiřadit k projektům, částky se většinou mění. 

Ing. Netočný, Bc. Bednář – dotaz na přípravu strategického plánu. 

Bc. Bednář – ukončení diskuse, návrh hlasování o změně zásad dle p. Nováčkové: článek 5, 
odstavec 5 zásad participativního rozpočtu byla úprava: v případě, že se navrhovatel, nebo jím 
pověřený zástupce, nebude moci zúčastnit…… (pokračuje dle původního návrhu zásad). 

Hlasování: 43:0:1 – schváleno 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení s doplněním: hlasovalo pro 44, proti 0, 
zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0015/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 5 OSR/ZMOb/0002/18 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání 
a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2019 
ze schváleného rozpočtu roku 2019 

Mgr. Hrabovská – projednáno v komisích, vůle komise byla respektována radou. 
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Bc. Bednář – poděkování členům komisí za rychlou spolupráci po volbách při rozdělování 
dotací. 

 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0016/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 6 SOC/ZMOb/0003/18 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 
2019 

Mgr. Dohnal – posuzováno 35 žádostí, materiál odpovídá návrhu sociální komise. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0017/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 7 SOC/ZMOb/0002/18 

Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu na podporu poskytování sociálních služeb 
pro rok 2019 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu 

diskuse neproběhla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0018/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 8 SOC/ZMOb/0001/18 

Žádost o finanční dar 

Mgr. Dohnal – finanční výbor nepodpořil, nestandardní přidělení financí, významná akce, 
stojí za to podpořit, akci se hospici Ondrášek vyplatí realizovat. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení, VARIANTA A: hlasovalo pro 42, proti 0, 
zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 0019/ZMOb-JIH/1822/2 
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Materiál č. 9 OMJ/ZMOb/0003/18 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 

Ing. Breškovec, Bc. Bednář, p. Mouka, Ing. Šimík – prodej pozemku, postavit garáž 
a pronajímat (není cílem), zařadit do strategického plánu. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0020/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 10 OMJ/ZMOb/0001/18 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 

diskuse neproběhla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0021/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 11 OMJ/ZMOb/0002/18 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budovám 
garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Ing. Šimík – nechceme spravovat garáže, vlastník nám musí poskytnout předkupní právo. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0022/ZMOb-JIH/1822/2  

 

Materiál č. 12 OMJ/ZMOb/0004/18 

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih 
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Ing. Vysocký, Bc. Bednář – svěření majetku do vlastnictví další osobě námi zřízené, městský 
obvod nemá záměr s tímto pozemkem, má sloužit pro potřeby školy. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0023/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 13 OBH/ZMOb/0001/18 

Odpisy pohledávek po zemřelých 

diskuse neproběhla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0024/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 14 OPR/ZMOb/0006/18 

Stížnost na plánované kácení stromů na ul. Pavlovova 

Mgr. Pabjan, MBA  – projekt se týká celé řady lidí nejen 3 výškových domů, přínos 
pro strategické plánování není vysoký, řešení parkovacích míst v této oblasti. 

Bc. Bednář – reakce na p. Pabjana, řešení parkovacích míst. 

p. Graňák – podnět k materiálu, adresováno zastupitelům, zmocnění k podpisu dopisu. 

Bc. Bednář – starosta podepisuje ze zákona automaticky. 

Bc. Ulehlová – iniciace setkání s občany vč. Ostravské sportovní a zástupců obvodu. 

Bc. Bednář – reakce na p. Ulehlovou – další prezentace projektu – pí Gödelová. 

Bc. Nováčková – dotaz na bod 5 dopisu. 

Bc. Bednář – návrh na úpravu dopisu v bodě 5 – stávající text: původní řešení sice dětské 
hřiště neobsahovalo, nicméně na základě dohody se zástupci investora, SVJ a BD, bylo 
rozhodnuto vybudovat pro rodiny s dětmi dětské hřiště – změna: text bude pokračovat 
„,budou-li ho občané požadovat.“ – necháme na vůli občanů. 

Ing. Tichánková – v dané lokalitě bylo z participativního rozpočtu předáno dětské hřiště. 

Bc. Bednář – reakce občanů, že nechtějí dětská hřiště vpředu i vzadu. 
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Mgr. Pabjan, MBA  – dotaz na možné nenaplnění bodu 4 dopisu, jak bude postižitelné. 

Bc. Bednář – jedná se o dopis, nikoli o smlouvu, s provozní řádem byly seznámeny všechny 
3 samosprávy, potvrdily ho, samostatný vstup pro tyto 3 domy. 

Bc. Nováčková – žádost o možnost vidět provozní řád. 

Mgr. Pabjan, MBA, Bc. Bednář, Ing. Tichánková – diskuse k provoznímu řádu, jeho 
dodržování, fungování smluvních vztahů. 

p. Mouka – podporují hřiště, výhrada k probíhající diskusi, dalo se ošetřit jinak. 

Bc. Hűbner, MBA  – Ostravská sportovní důvěryhodný partner, komunikace s občany 
v uplynulé době. 

Bc. Nováčková – ošetření různých záležitostí ve smlouvě o pronájmu, která je na 30 let. 

Ing. Lauko (občan) – dotaz na distribuci předmětné odpovědi, apel na náhradní výsadbu, 
zvážit výsadbu již vzrostlých stromů – funkčnost v co nejkratší době. 

Bc. Bednář – pomalu nemáme kde umísťovat náhradní výsadbu (zástavba, stromy), jde 
o 1. investora, který se rozhodl stromy přesadit, odpověď půjde stěžovatelům. 

Bc. Hűbner, MBA  – reakce na náhradní výsadbu vč. vize studie zeleně, výsadby 
do budoucna. 

Mgr. Pabjan, MBA  – doplnění předchozího příspěvku – nastavení smlouvy. 

Bc. Bednář – nastavení smluv u městského obvodu. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení s úpravou: hlasovalo pro 37, proti 0, zdržel/lo se 7. 

Bylo přijato usnesení č. 0025/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 15 OPR/ZMOb/0002/18 

Žádost R. R. o splátkový kalendář 

diskuse neproběhla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0026/ZMOb-JIH/1822/2 
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Materiál č. 16 OPR/ZMOb/0004/18 

Žádost o splátkový kalendář - V. G. 

diskuse neproběhla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0027/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 17 OPR/ZMOb/0001/18 

Žádost J. P. o prominutí poplatků z prodlení 

Ing. Breškovec – člen sociální komise, zajímá ho, zda víme více informací o paní. 

Bc. Bednář, Mgr. Foldynová, Mgr. Mentlík, Bc. Nováčková, p. Odstrčil , Ing. Breškovec 
– diskuse k žadatelce, průběh vymáhání, nevstupuje sociální šetření – dlouhodobá netečnost 
dlužníka, ochrana osobních údajů, ochrana osobnosti. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 5. 

Bylo přijato usnesení č. 0028/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 18 OPR/ZMOb/0003/18 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení J. L. 

diskuse neproběhla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0029/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 19 OPVO/ZMOb/0003/18 

Revokace unesení č. 53/2 ze dne 18.12.2014 

diskuse neproběhla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 0030/ZMOb-JIH/1822/2 

 

 

Materiál č. 20 OPVO/ZMOb/0012/18 

Podnět občana J. N. - zřízení osadních výborů 

Bc. Bednář – návrh na hlasování o variantě A. 

Mgr. Přikrylová, MBA – dobrá příležitost občanů podílet se na spolupráci s radnicí, využití 
osadních výborů, zjistit zájem, návrh varianty B. 

Ing. Malík, Bc. Bednář, Ing. Breškovec – počet žadatelů o zřízení výborů, očekávání návrhu 
na zřízení výborů od osoby, která být členem chce. 

p. Mouka, Mgr. Přikrylová, MBA, Mgr. Pabjan, MBA  – podpora zřízení. 

Mgr. Foldynová – občané mají podporu v zastupitelích vč. jejich kontaktů. 

Bc. Nováčková – podnět pro strategický plán – vyhledávání a podpora komunit v rámci 
obvodu. 

Bc. Bednář, Mgr. Mentlík  – vysvětlení zřízení osadních výborů ze zákona pro městský 
obvod Ostrava-Jih 

ukončení diskuse 

Hlasování o variantě B: 4:18:22 – neschváleno. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení, VARIANTA A: hlasovalo pro 40, proti 3, 
zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0031/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Materiál č. 21 TAJ/ZMOb/0002/18 

Žádost o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou 

diskuse neproběhla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 3. 

Bylo přijato usnesení č. 0032/ZMOb-JIH/1822/2 
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Materiál č. 24 OPVO/RMOb/0011/18 

Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih 

diskuse neproběhla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 4. 

Bylo přijato usnesení č. 0033/ZMOb-JIH/1822/2 

 

Organizační záležitosti  

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva městského obvodu 

Bc. Bednář – návrh na usnesení, ZMOb revokuje své usnesení č. 0281/7 ze dne 17.12.2015 
v části ukládá, zdůvodnění návrhu revokace. 

p. Graňák, Bc. Bednář, Bc. Nováčková, Mgr. Foldynová, PaeDr. Klímová, MBA – 
naplňování pozice člena kontrolního výboru ve výběrové komisi, kompetenci pro jmenování 
výběrové komise má tajemník. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení Bc. Bednáře: hlasovalo pro 33, proti 1, zdržel/lo se 
10. 

Bylo přijato usnesení č. 0034/ZMOb-JIH/1822/2 

Ing. Netočný – dotaz na Mgr. Dohnala na strategický plán. 

Mgr. Dohnal – nyní chybí, je potřeba jej udělat, bude mít 2 části, 1. bude kopírovat 
programové prohlášení koalice, vize volebního období, 2. část přesah volebního období – 
vznik na úrovni koalice, požadavky jednotlivých místostarostů, k části přesahu předpoklad 
zřízení pracovní skupiny. 

p. Mouka – žádá o vysvětlení situace s vysoutěžením zimní údržby. 

Bc. Hűbner, MBA – zakázka je vysoutěžena, ÚHOS zakázal podepsat smlouvu, zajištěno 
náhradní řešení – dohoda s Ostravskými komunikacemi + naše technické služby, proběhla 
jednání na ÚHOS, abychom mohli zakázku co nejdřív podepsat. 
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Bc. Bednář – shrnutí zajištění zimní údržby, toto opatření ušetřilo finanční prostředky. 

p. Graňák – technické řešení poskytování materiálů zastupitelům, návrh na poskytnutí 
výpočetní a mobilní techniky zastupitelům. 

Bc. Bednář – poskytnutí výpočetní technika bylo projednáno, nebude poskytováno 
zastupitelům. 

Bc. Hűbner, MBA, Bc. Štroblíková – vysvětlení technické stránky používání systému 
generování a používání materiálů. 

Bc. Nováčková – reakce na myšlenku tvorby strategického plánu. 

p. Mouka – zakázka zimní údržby – postup zakázky, špatné zadání zakázky – přesná data 
zakázky od 01.11.2018 do 31.05.2020, nemůžeme podepsat později. 

Bc. Bednář – zopakování informací k této zakázce vč. úspory veřejných prostředků, vše je 
zajištěno. 

p. Mouka, Bc. Bednář – diskuse k zakázce zimní údržby. 

Bc. Gemrotová – potvrzení možnosti uzavřít smlouvu po ukončení zákazu od ÚHOS. 

p. Mouka – žádá písemné zaslání informace od p. Gemrotové do mailu. 

Mgr. Pabjan, MBA  – dotaz na vybudování chodníku na ul. Beskydská v rozsahu mezi ul. 
Chalupníkova a Bastlova, ul. Beskydská je velmi frekventovaná, chodník chybí vprostřed 
ulice. 

Mgr. Dohnal – k tvorbě strategického plánu budou přizváni zástupci politických klubů, 
metodika bude v gesci vedení městského obvodu. 

Mgr. Pabjan, MBA  – povrchy cest v obvodu, mapa vlastníků cest. 

Bc. Bednář – vše lze dohledat na veřejně dostupných serverech.  

Ing. Tichánková, p. Graňák, Ing. Kopečný, Bc. Smoleň, Mgr. Přikrylová, MBA, 
PaeDr. Klímová, MBA, Ing. Raždík, Bc. Bednář - přání k další spolupráci, poděkování 
za dosavadní spolupráci. 

 

Diskuse – Různé 

Bc. Bednář - informace k činnosti obce, připomenutí povinností zastupitelů – používání 
pracovní e-mailové adresy, využívání úložiště, hlášení změn v osobních údajích. 
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Závěr 

Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Bednář toto zasedání zastupitelstva. 

 

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu od č. usnesení 0010/ZMOb-
JIH/1822/2 do č. usnesení 0034/ZMOb-JIH/1822/2 a výsledky hlasování jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih 
 
 
Zapsala: 
 
 
Bc. Renata Štroblíková  
datum: 19.12.2018 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Mgr. Libuše Přikrylová, MBA    Mgr. Hana Štanglerová 
datum:        datum:  
 


